தமிழ்நாடு தகவல் ஆைணயம்
எண்.2, தியாகராய சாைல (ஆைலயம்மன் ேகாயில் அருகில்), எல்டாம்ஸ் ேராடு சந்திப்பு,
ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018. ெதாைலேபசி எண். 24347590

ஆைண நாள்: 06.09.2019 (பிற்பகல்)
விசாரைண நைடெபற்ற இடம்,
மாவட்ட ஆட்சிய அலுவலகம், ஈேராடு
முன்னிைல

திரு ச.த.தமிழ்குமா பி.ஏ., பி.எல்.,
மாநில தகவல் ஆைணய
……………

வழக்கு எண்.SA4618/D/2017
திரு.சி.பழனிச்சாமி

…

ேமல்முைறயீட்டாள

/எதி/
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
புன்ெசய் புளியம்பட்டி நகராட்சி அலுவலகம்,
புன்ெசய் புளியம்பட்டி – 638 459.
ஈேராடு மாவட்டம்.

…

ெபாது அதிகார

அைமப்பு
•••••••••••••
ஆைண
இன்று
விசாரைணக்கு

(06.09.2019)
மனுதார

ஈேராடு
திரு.

மாவட்ட

ஆட்சிய

சி.பழனிச்சாமி

மற்றும்

அலுவலகத்தில்
ெபாது

அதிகார

ைவத்து

நைடெபற்ற

அைமப்பின்

சாபாக

ஒப்புதல் ெபற்ற திரு.அ.அபுபக்க சித்திக், ேமலாள, புன்ெசய் புளியம்பட்டி நகராட்சி அலுவலகம்,
புன்ெசய் புளியம்பட்டி, ஈேராடு மாவட்டம் ஆகிேயா ஆஜரானாகள்.
2.

ேமல்முைறயீட்டாள தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 19(3)-ன் கீ ழ்

14.06.2017 அன்று தாக்கல் ெசய்துள்ள இரண்டாம் ேமல்முைறயீட்டு மனுவின் அடிப்பைடயில்
இவ்வழக்கு இன்று (06.09.2019) விசாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.

இம்ேமல்முைறயீடானது

ேமல்முைறயீட்டாள 25.03.2017 அன்று தகவல் ெபறும் உrைமச் சட்டம், 2005, பிrவு 6(1)-ன் கீ ழ்
தாக்கல் ெசய்த மனு மற்றும் 17.05.2017 அன்று சட்டப்பிrவு 19(1)-ன் கீ ழ் தாக்கல் ெசய்த முதல்
ேமல்முைறயீடு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயிலானதாகும்.

3.

ேமல்முைறயீட்டாள

தகவல்

ெபறும்

உrைமச்

சட்டம்,

2005,

பிrவு

6(1)-ன்

கீ ழ்

25.03.2017 ேததியிட்டு தாக்கல் ெசய்துள்ள மனுவில், ேகாயம்புத்தூ பீளேமடு புதூrல் மைறமைல
அடிகள்

நக

2வது

வதி
O

என்ற

முகவrயில்

வசித்துவந்த

எனது

உடன்பிறந்த

சேகாதர

காலம்ெசன்ற ேகாவிந்தசாமி அவகளின் மைனவி மாரக்காளின் பூத உடல் 28.01.2016ல் புன்ெசய்
புளியம்பட்டி நகராட்சி “யாத்ரா” வில் எrயூட்டுவதற்கு விண்ணப்பம் பதிவு ெசய்தவrன் ெபய
மற்றும்

முகவr,

அவ்வாறு

எrயூட்டுவதற்காக

யாத்ரா

நிவாகத்திடம்

ெகாடுக்கப்பட்ட

இறந்துேபான மாரக்காளின் குடியிருப்பு முகவr, அைடயாள அட்ைட சம்பந்தமான ஆவணங்கள்
மற்றும் அவருக்கு சிகிச்ைச அளித்த மருத்துவ வழங்கிய சான்று ஆகிய நகல்கள், ேமற்படி
மாரக்காள் அவகளின் இறப்பு

புன்ெசய் புளியம்பட்டி நகராட்சியில் பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளதா

அவ்வாறு பதிவு ெசய்யப்பட்டிருந்தால் அதற்கான பதிவு சான்று, ேபான்ற விபரங்கைளயும் அைவ
சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கைளயும் 3 இனங்களில் வழங்கக் ேகாrயுள்ளா.
4.

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல

ஆகிய

12.04.2017

ேததியிட்டு

தகவல்

வழங்கியுள்ளா.

ெபாதுத் தகவல் அலுவல தகவல் அறியும் உrைமச் சட்டம் 2005, பிrவு 8(1) (g)-ன்படி தகவல்
வழங்க

இயலாது

என

மறுத்துள்ளா

என

17.05.2017

ெதrவித்து,

ேததியிட்ட

முதல்

ேமல்முைறயீட்டு மனுைவ பிrவு 19(1)ன் கீ ழ் முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவலருக்கு தாக்கல்
ெசய்துள்ளா. முதல் ேமல்முைறயீட்டு அலுவல 18.05.2017 ேததியிட்டு தகவல் வழங்கியுள்ளா.
முதல்

ேமல்முைறயீட்டு

அலுவல

சrயான

தகவல்

வழங்கவில்ைல

என

ெதrவித்து,

ேமல்முைறயீட்டாள 14.06.2017 ேததியிட்டு பிrவு 19(3)ன் கீ ழ் இரண்டாவது ேமல்முைறயீட்டு
மனுைவ

இவ்வாைணயத்தில்

தாக்கல்

ெசய்து,

தான்

ேகாrய

இனங்களுக்கான

சrயான

தகவல்கைள ெபற்றுத்தருமாறு ஆைணயத்ைத ேகட்டுள்ளா. அம்மனு மீ து இன்று விசாரைண
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.
5.
வழங்கிய

விசாரைணயின்ேபாது
தகவல்கள்

ஆஜரான

திருப்திகரமாக

ேமல்முைறயீட்டாள

இல்ைல

என

ெபாதுத்

ஆைணயத்தில்

தகவல்

அலுவல

ெதrவித்தா.

ஆகேவ,

முழுைமயான தகவல்கைள ெபற்று வழங்குமாறு ஆைணயத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டா.

6.

விசாரைணயின்ேபாது

ஆஜரான

ெபாதுத்

தகவல்

அலுவல,

மூன்றாம்

நப

தகவல்களாக இருப்பதால் வழங்க வழிவைக இல்ைல என ஆைணயத்தில் ெதrவித்தா. ேமலும்
ஆைணயம் உத்தரவிட்டால் வழங்கூடிய தகவல்கைள வழங்குவதாகவும் ெதrவித்தா.
7.

ேமல்முைறயீட்டாளrன்

தகவைலயும்

இைணத்து

மனுைவயும்,

பrசீலைன

ெபாதுத்

ெசய்ைகயில்

தகவல்

அலுவல

வழங்கிய

ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு

விrவான

தகவல்கள் வழங்கப்படவில்ைல என்பது ெதrகிறது. எனேவ ஆைணயம் கீ ழ்கண்டவாறு உத்தரவு
பிறப்பிக்கிறது:

•

ேமல்முைறயீட்டாள
கிைடக்கப்ெபற்ற

7

25.03.2017

ேததியிட்டு

தினங்களுக்குள்

ேகாரும்

ஒப்புதல்

தகவல்கைள

அட்ைடயுடன்

கூடிய

இவ்வாைண
பதிவஞ்சல்

வாயிலாக சட்டப்பிrவு 7(6)ன்படி கட்டணமின்றி ேமல்முைறயீட்டாளருக்கு விrவான
தகவல்கைள

அனுப்பிைவத்து,

ேமல்முைறயீட்டாள

ெபற்றுக்ெகாண்டதற்கான

ஒப்புைக அட்ைடயின் நகல் மற்றும் வழங்கப்பட்ட தகவலின் நகலிைன இைணத்து
ஒரு அறிக்ைகயாகத் தயாrத்து இவ்வாைணயத்திற்கு அனுப்பி ைவக்குமாறு ெபாதுத்

தகவல் அலுவலருக்கு உத்தரவிட்டு இவ்வழக்கின் மீ தான விசாரைண இத்துடன் முடித்து
ைவக்கப்படுகிறது.

(ஒம்/-) (ச.த. தமிழ்குமா)
மாநிலத் தகவல் ஆைணய
//ஆைணயத்தின் ஆைணப்படி//

உதவிப் பதிவாள

வழக்கு எண்.SA 4618/D/2017
ெபறுந
ெபாதுத் தகவல் அலுவல,
புன்ெசய் புளியம்பட்டி நகராட்சி அலுவலகம்,
புன்ெசய் புளியம்பட்டி – 638 459.
ஈேராடு மாவட்டம்.

மனுதார/ ேமல்முைறயீட்டாள
திரு.சி.பழனிச்சாமி,
த/ெப.சின்னரங்கப்ப கவுண்ட,
எண்.38, சருகுமாrயம்மன் ேகாவில் வதி,
O
நம்பியூ ேராடு, புன்ெசய் புளியம்பட்டி,
ஈேராடு மாவட்டம் – 638 459.

Copy to: Judgement File.
Spare/ SM-PC-19/09/2019

